Støtter Frivillig Sociale Formål

Må jeg lige forstyrre
et øjeblik?

medlem af
Nordiske Lirekassevenner
Magisk Cirkel
og Dansk Julemandslaug

Danmarks mindste cirkus kommer til byen
Når foråret begynder at ”banke på” og i løbet af foråret eller sommeren
vil jeg tillade mig at komme rundt i gader, på pladser, i butikscentre med
videre og underholde måske DINE kunder med herlige populære toner
fra ”Den Fortryllede Harmonika

Når kalenderen varsler forår og solen begynder at skinne, så er det tid
for en spillemand at komme ud og sprede glæde, humør og stemning på
gader, markedspladser og torve med de glade toner fra "Den Fortryllede
Harmonikas Markedsorkester", som altid er populær når jeg stiller op i
gadebilledet med min lille underholdning og møder børn og voksne

Festligt indslag i hverdagen

Jeg spiller ikke for at tigge eller tjene penge på det, men udelukkende fordi
jeg har en passion for mine instrumenter og det, at underholde og sprede
glæde og stemning blandt forbipasserende. Der falder som regel et par
småmønter af fra folk som gerne vil betale for OPLEVELSEN. Bortset fra at
det selvfølgelig altid er rart med lidt til dækning af mine udgifter, så bruger
jeg typisk et overskud til støtte for frivillige sociale formål.

Det er klart at der altid vil være nogle der ikke lige er til at høre på en
harmonika. De skynder sig bare forbi. Men min erfaring er at de fleste ser
min underholdning som et festligt og populært indslag og afbræk i deres
ellers fortravlede hverdag. Forældre til børn standser op for at lytte og jeg er
ofte udsat for at folk tager et par dansetrin eller begynder at gå i takt til
musikken når jeg for eksempel slår over i en wienervals eller en kendt march,
eller folk kommer hen og får en snak med mig fordi de synes jeg er et festligt
indslag i gadebilledet. Blandt andet er det min erfaring at jeg er populær hos
børnene idet jeg siddende i min kørestol er helt nede i børnehøjde. Heller ikke
de butiksdrivende plejer at virke generet af min underholdning. Jeg tager
normalt ikke opstilling på samme sted ret længe ad gangen som man ellers
plejer at opleve. Men jeg er hele tiden i bevægelse op og ned ad gaden. Og i
år har jeg også forberedt et lille trylleshow, som jeg måske har med hvis der
skulle vise sig stemning for det, lige som jeg også kan lave ballonfigurer til
børn og andre barnlige sjæle hvis du skulle mangle et lille show til dine
kunder.
Jeg håber du og dine kollegaer vil more Jer, - at I vil finde det harmløst, - så
har jeg opnået hvad jeg kommer for: At glæde og fornøje

Over 1000 melodier

Stiller gratis op

Ligesom andre spillemænd har også jeg en lille kurv stående. Men den er
aldrig tom. Den er fyldt med karameller eller slikkepinde, som jeg deler ud til
forbipasserende børn og andre "barnlige sjæle".
Jeg skiller mig også ud ved min festlige påklædning og mine venlige smil til
forbipasserende, og i stedet for som før nævnt, at spille den samme melodi, så
er jeg leveringsdygtig i over 1000 forskellige populære og iørefaldende
melodier i alle genrer med min markedsharmonika, som jeg i perioder også
supplerer med trommer, som ved hjælp af et avanceret trådløst midisystem
slår rytmen til melodierne. Og jeg har gerne tradition for at "stikke en finger i
jorden" og sikre mig at ingen føler sig generet af min underholdning lige som
jeg respektere hvis nogen beder mig trække lidt længere hen i gaden, fordi
min musik ikke lige passer til DERES butik. Desuden sender jeg som regel
en e-mail til handelsstandsforeninger med videre før jeg kommer. Jeg
kommer ikke for at genere nogen, men fordi jeg gerne vil sprede lidt hygge
og god stemning.

Skulle du eller dine kollegaer have en særlig anledning, hvor I ønsker et festligt
indslag i gadebilledet, kommer jeg gerne gratis eller for et meget symbolsk beløb til
dækning af mine udgifter. Som jeg plejer at sige: Jeg kommer ikke fordi jeg skal
tjene på det, men er tilfreds hvis blot jeg kan få dækket de udgifter jeg har ved min
underholdning!

”Jeg er ikke som de andre”
Jeg kan ikke sammenlignes med de fleste man ellers plejer at møde foran
supermarkeder med videre, hvor de oftest sidder på deres lille skammel og
spiller stort set den samme melodi i flere timer i træk.

Jeg spiller for at sprede glæde

Jan Grønbæk Tlf. 20276601
www.den-fortryllede-harmonika.dk

Når der skal skabes en stemning og et
symfoniorkester er for meget, men "ingenting"
er for lidt, så er det en ide med
den fortryllede harmonika

